มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ทีต่ ้งั
มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุ นัน ทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ท องนอก แขวงวชิ รพยาบาล เขตดุ สิต กรุ งเทพมหานคร 10300
โ ท ร ศั พ ท์ . 021601111, 021601023, 021601380 โ ท ร ส า ร . 021601262 Web Site : http://admission.ssru.ac.th/ , E-mail :
Chontiya.le@ssru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 14 สาขาวิชา ที่ต้ งั อาคาร 22, 24, 25 และ 26 สอบถามการรับสมัครติดต่อ
ฝ่ ายบริการการศึกษา สานักงานคณะฯ ชั้น 1 อาคาร 26 โทร. 02-160-1143 -5 (เบอร์ตรงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ต่อ 12 – 13
โทรสาร 02-160-1146 Website : http://www.sci.ssru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม เบอร์ต่อสาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อาคาร 22 ชั้น 4 โทร. 02 160-1082
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 24 ชั้น 2 โทร.02-160-1208-9
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาคารสดับสนธิ์เฉี ยดเกษม อาคาร 25 ชั้น1 โทร. 02-160-1168
4. สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์
อาคาร 26 ชั้น 1 โทร. 02-160-1143 -5 ต่อ 36
5. สาขาวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์
อาคาร 26 ชั้น 2
ต่อ 5204
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร 26 ชั้น 2
ต่อ 5109-10
7. สาขาวิชาเคมี
อาคาร 26 ชั้น 3
ต่อ 5207
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อาคาร 26 ชั้น 3
ต่อ 5105
9. สาขาวิชาชีววิทยา
อาคาร 26 ชั้น 4
ต่อ 5208
10. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
อาคาร 26 ชั้น 4
ต่อ 5206
11. สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์สารสนเทศ
อาคาร 26 ชั้น 5
ต่อ 5205
12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคาร 26 ชั้น 5
ต่อ 5107-8 อาคาร 22 ชั้น 3
02 160-1159
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 26 ชั้น 5
ต่อ 5103
14. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาคาร 26 ชั้น 5
ต่อ 5203
อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติของแต่ ละสาขาวิชา
- เหมาจ่าย ภาคเรี ยนละ 15,000 บาท และค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า เฉพาะนักศึ กษาใหม่ 13,250 บาท ยกเว้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ เหมาจ่าย ภาคเรี ยนละ 20,500 บาท และ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เฉพาะนักศึกษาใหม่
13,250 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อนของแต่ ละสาขาวิชา
- เหมาจ่าย ภาคเรี ยนละ 7,500 บาท ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เหมาจ่าย ภาคเรี ยนละ
10,000 บาท

คณะวิทยาการจัดการ
หลั ก สู ตรนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต (นศ.บ.) 5 แขน ง คื อ แขนงวารสารศาสตร์ แขนงการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
การสื่ อสารองค์กร แขนงการโฆษณาและสื่ อสารการตลาด แขนงวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ แขนงภาพยนตร์และสื่ อดิจิทลั
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต (บธ.บ.) 6 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ แขนงวิชาการเงิ นการธนาคาร
แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริ การ แขนงวิชาการประกอบธุรกิจ
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.) คือ สาขาวิชาบัญชี
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทร. 02 160 1495, 02 160 1064
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต (วท.บ.) 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค วามปลอดภัย และอาชี ว อนามัย สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เพื่ อ งานสถาปั ต ยกรรม สาขาวิ ช า
การออกแบบกราฟิ กและมัลติมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ มี 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ แขนงวิชาการออกแบบสิ่ งพิมพ์ และแขนง
วิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า มี 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์
และแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และแขนง
วิชานวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทร. 02 160 1435 ต่ อ 14-26 และ 02 160 1438 ต่ อ 14-26
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พกั สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริ ก าร สาขาวิชาการจัดการสั งคมและวัฒนธรรม (มี 2 แขนงวิชา คื อ แขนงวิ ชาการจัดการพัฒนาสั งคม แขนงวิชาการจัดการทาง
วัฒนธรรม)
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 2 สาขาวิ ชา คือ สาขาวิชาการบริ หารงานตารวจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(มี 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น แขนงวิชาการบริ หารรัฐกิจ แขนงวิชาการบริ หารภาครัฐและเอกชน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (มี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา)
หมายเหตุ 1. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มีผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 2.00 และไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคทางการศึกษา
2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผูส้ มัครจะต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่เหมาะสมในการศึกษาทางด้านสารสนเทศศาสตร์
และ ไม่เป็ นโรคหรื อมีความบกพร่ องที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

3. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและบริ การ ควรเป็ นผูม้ ีมนุ ษยสัมพันธ์ มีใจรักงานบริ การ ร่ างกายไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการเดินทาง
4. สาขาวิชาการบริ หารงานตารวจ ผูส้ มัครต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี ผูช้ ายส่วนสู งไม่นอ้ ยกว่า 165 ซ.ม. ผูห้ ญิงส่วนสู งไม่นอ้ ย
กว่า 160 ซ.ม. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสักตามร่ างกาย ไม่เป็ นผูพ้ ิการทางสายตา และไม่เป็ นผูพ้ ิการทางร่ างกาย
5. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสาขาวิชาการบริ หารงานตารวจ ภาคเรี ยนละ 28,000 บาท
6. ค่ าธรรมเนี ยมพิ เศษเพิ่ ม เติ ม อัต ราค่ าธรรมเนี ยมพิ เศษการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ภาคสนาม สาขาวิชาการจัด การ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ ภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนละ 2,700 บาท
7. ค่าธรรมเนี ยมพิเศษเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนี ยมพิเศษการฝึ กปฏิบตั ิและการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและธุรกิจที่พกั ภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนละ 2,700 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทร. 02-160-1540 (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ วและบริการ)
02-160-1536 (สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจทีพ่ กั ) 02-160-1305 (สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ)
02-160-1282 (งานบริการการศึกษา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต (ศป.บ.) 7 สาขาวิช า คื อ สาขาวิชาการออกแบบนิ เทศศิ ล ป์ สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่ องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์
ไทย) และศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร) สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทร.02-160-1394 โทรสาร. 02-160-1393
คณะครุศาสตร์
หลักสู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต (ค.บ.) หลักสู ต ร 5 ปี 7 สาขาวิชา คื อ สาขาวิชาสังคมศึ กษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ เหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 14,500 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทร.02-160-1061 ถึง 1062 โทรสาร. 02-160-1057
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต (สถ.บ.) สาขาวิช าสถาปั ตยกรรม หลักสู ต ร 5 ปี ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติเหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 21,500 บาท
หลัก สู ต รวิ ท ยศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานก่ อ สร้ า ง (วท.บ.) (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2561) หลัก สู ต ร 4 ปี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติเหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 18,500 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 02-160-1561 โทรสาร. 02-160-1562 หรื อ www.ca.ssru.ac.th
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา (อาคารเหมวดีพิทกั ษ์) เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุ งเทพฯ
เปิ ดรั บ หลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต (บธ.บ) 5 สาขาวิชา คื อ สาขาวิชาการจัด การคุ ณ ภาพ สาขาวิชาการจัด การระบบ
สารสนเทศเพื่อธุ รกิ จ สาขาวิชาการจัดการทุ นมนุ ษย์และองค์การ สาขาวิชาการจัดการอี สปอร์ ต และสาขาวิชานวัตกรรมการค้า
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารเพื่ อการตลาด หลักสู ตรรั ฐศาสตรบัณฑิ ต (รบ.) 1 สาขาวิชา คื อ สาขาวิชารั ฐ ศาสตร์ 2 แขวงวิชา การเมื องการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 02-160-1182 , โทรสาร. 02-160-1184 http://www.cim.ssru.ac.th
อัตราค่ าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ าย 15,500 บาท
วิทยาลัยนานาชาติศูนย์ การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
วิท ยาลัยนานาชาติ มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุ นัน ทา จัด การเรี ยนการสอนหลักสู ต รภาคภาษาอังกฤษ เปิ ดรั บ หลักสู ต ร
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) และ สาขาวิชาผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ดิจิทลั (Digital Entrepreneurship Management)
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 3 สาขา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business) สาขาวิชาการจัดการท่ องเที่ยว
(Tourism Management) สาขาวิ ช าการโรงแรม (Hotel Management) มี 2 วิ ช าเอกคื อ คื อ วิ ช าเอกการโรงแรม (Major Hotel
Management) และ วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร (Major Restaurant Business)
สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ ม เติม ที่ เบอร์ โทร.034-964-946 ต่ อ 101,102 หรื อ มื อ ถื อ 082-5601365 โทรสาร 034-964-945
http://www.ssruic.ssru.ac.th หรื อ Facebook: Information-ssruic
อัตราค่ าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ 35,000 บาท ภาคฤดูร้อน 17,500 บาท ยกเว้น สาขาวิชาธุรกิจการบิน และ สาขาวิชา
ผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจิทลั ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ 40,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 20,000 บาท
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศู นย์ การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ศูนย์การศึ กษาจังหวัดสมุทรสงคราม ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
เปิ ดรับหลักสูตร 3 หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคเรี ยนละ 25,000 บาท
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก
แขวงวิชาการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
- สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ภาคเรี ยนละ 30,000 บาท
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริ มสุขภาพ ภาคเรี ยนละ 25,000 บาท
2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต (พป.บ.) 1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภาคเรี ยนละ 30,000 บาท
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรี ยนละ 25,000 บาท
4. หลักสูตรการแพทย์แผนจีน (พจ.บ.) หลักสูตร 6 ปี 1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ภาคเรี ยนละ 65,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 034-773-905 โทรสาร. 034-773-903
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่ อใหม่ ศู นย์ การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่ อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 111/3
หมู่ที่ 2 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

เปิ ดรับหลักสู ตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 2 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์
- แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์
- แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
2. สาขาวิชาการสร้ างสรรค์ และสื่ อดิจทิ ลั
- แขนงวิชาการออกแบบดิจิทลั
- แขนงวิชาการการตลาดดิจิทลั
(หลักสูตรนานาชาติ) สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 034 964 918 หรื อ www.sisa.ssru.ac.th
อัตราค่ าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติของแต่ละสาขาวิชา
นักศึกษาไทย
เหมาจ่าย ภาคเรี ยนละ 30,000 บาทค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,200 บาท
นักศึกษาต่างชาติ เหมาจ่าย ภาคเรี ยนละ 50,000 บาทค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,200 บาท
ภาคฤดูร้อน
เหมาจ่ าย ภาคเรียนละ 15,000 บาท
วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ศู นย์ การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตาบลคลองโยง อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต (บธ.บ) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิ สติกส์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิ สติกส์
สาหรับธุรกิจออนไลน์
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาธุรกิจพาณิ ชยนาวี
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง และแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ http://www.cls.ssru.ac.th โทร. 034-964-917, 087-6625744, 091-5015357 อั ต รา
ค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 15,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 7,500 บาท หลักสูตรนานาชาติ
(International Program) ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 35,000 ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 17,500 บาท
ศู นย์ การศึกษาจังหวัดชลบุรี
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.cls.ssru.ac.th โทร. 034-964-917 อัตราค่ าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ
เหมาจ่ ายภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ ายภาคเรียนละ 10,000 บาท
ศู นย์ การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.cls.ssru.ac.th โทร. 042-129556 อัตราค่ าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ
เหมาจ่ ายภาคเรียนละ 15,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ ายภาคเรียนละ 7,500 บาท

ศู นย์ การศึกษาจังหวัดระนอง
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตาบลหงาว อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 มีการจัดการเรี ยนการสอน
ดังนี้
ระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ
หมายเหตุ - หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ สาขาวิชาการโลจิ สติกส์ อัตราค่าธรรมเนี ยมภาคการศึ กษาปกติ ภาคเรี ยนละ 15,000 บาท
ภาคพิเศษ 14,000 บาท
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ อัตราค่าธรรมเนี ยมเหมาจ่ าย
ภาคการศึกษาละ 14,500 บาท
- หลักสูตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ค่าธรรมเนี ยม
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ http://www.ranong.ssru.ac.th โทร. 077-813308
อัตราค่ าธรรมเนียม
3.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ระดับปริ ญญาตรี 13,250 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเฉพาะวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี 5,850 บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ ระดับปริ ญญาตรี 4,350 บาท
3.4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเฉพาะสาขาวิชาบริ หารงานตารวจ ระดับปริ ญญาตรี 6,000 บาท
3.5 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเฉพาะสาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริ ญญาตรี 5,350 บาท
3.6 ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าวิท ยาลัยโจลิ สติ ก ส์ และซัพ พลายเชน ระดับ ปริ ญ ญาตรี เฉพาะสาขาวิช าการจัดการโลจิ ส ติ ก ส์
(หลักสูตรนานาชาติ) 2,200 บาท
3.7 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเฉพาะวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่ อใหม่ ระดับปริ ญญาตรี 10,200 บาท
3.8 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่อภาคเรี ยน ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย 14,500 - 30,000 บาท(หลักสูตรปกติ)
3.9 ค่ า ธรรม เนี ยม การศึ กษ าส าห รั บ นั ก ศึ กษ าต่ อ ภาค เรี ยน ค่ าใช้ จ่ ายแบ บ เห ม าจ่ าย 25,000 - 50,000 บ าท
(หลักสูตรนานาชาติ)
3.10 เฉพาะหลักสู ตรการแพทย์แผนจีน ค่าธรรมเนี ยมขึ้นทะเบียนการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียน
จิน สาธารณรัฐประชาชนจีน คนละ 3,000 บาท
3.11 ค่ า เอกสารและต าราประกอบการเรี ย น หมวดวิช าศึ ก ษาทั่ว ไปเหมาจ่ าย ภาคเรี ย นละ 500 บาท รวม 3 ภาคเรี ย น
ของการศึกษา
หมายเหตุ : *** มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
*** นักศึกษาต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัวเข้าศึกษา

คุณสมบัตเิ ฉพาะ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผูส้ มัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีคุณสมบัติตามหลักสูตรดังนี้
1. สาขาวิชาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกี ฬ าและสุ ขภาพ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิ ต หรื อศิลป์ -คานวณ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิ ต หรื อศิลป์ คานวณ หรื อศิลป์ -ภาษา หรื อวุฒิอื่นๆ ระดับที่เทียบเท่า
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิ ต หรื อศิ ลป์ คานวณ หรื อกรณี วฒ
ุ ิอื่นๆ ระดับที่เทียบเท่าต้องมีหลักฐาน ประสบการณ์ดา้ นคหกรรมศาสตร์
4. สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร สาขาวิ ช าเคมี สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้อ ม สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชานิ ติวิทยาศาสตร์ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิ ต
5. สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สารสนเทศ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์ -คณิ ต หรื อ
อังกฤษ-คณิ ต หรื อวุฒิอื่นๆ ระดับที่เทียบเท่า
6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผน
วิทย์-คณิ ต หรื อศิลป์ -คานวณ หรื อวุฒิอื่นๆ ระดับที่เทียบเท่า
ทุกหลักสู ตรต้ องเป็ นผู้ทมี่ สี ุ ขภาพแข็งแรง ร่ างกายไม่ พกิ าร และไม่ เป็ นโรคทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่ อการเรียน การศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผูส้ มัครสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะต้องเรี ยนแผนการ
เรี ยนสายวิทย์ – คณิ ตเท่านั้น
2. ผูส้ มัครสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ และแขนงวิชาการออกแบบ
สิ่ งพิมพ์ และแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ นักศึกษาต้องไม่ตาบอดสี
3. ผูส้ มัครสาขาวิชาการออกแบบกราฟิ กและมัลติมีเดีย ให้นาใบคะแนนสอบ PAT6 มาในวันสัมภาษณ์
4. ผูส้ มัครสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ นักศึกษาต้องไม่ตาบอดสี และให้นาใบคะแนน PAT4 หรื อ
PAT6 มาในวันสัมภาษณ์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1. ผูส้ มัครที่เลือกสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ มีผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 2.00 และไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคทาง
การศึกษา
2. ผูส้ มัครที่ เลื อกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวและบริ การ ควรเป็ นผูม้ ี มนุ ษ ยสัม พัน ธ์ มี ใจรักงานบริ การ
ร่ างกายไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทาง
3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผูส้ มัครจะต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่เหมาะสมในการศึกษาทางด้านสารสนเทศศาสตร์
และ ไม่เป็ นโรคหรื อมีความบกพร่ องที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
4. สาขาวิชาการบริ หารงานตารวจ ผูส้ มัครต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี ผูช้ ายส่วนสูงไม่นอ้ ยกว่า 165 ซ.ม. ผูห้ ญิงส่วนสูงไม่นอ้ ยกว่า 160
ซ.ม. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสักตามร่ างกาย ไม่เป็ นผูพ้ ิการทางสายตา และไม่เป็ นผูพ้ ิการทางร่ างกาย

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. สาขาวิชาดนตรี
1.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
1.2 ผูส้ มัครต้องเป็ นผูต้ ้ งั ใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาดนตรี มีทศั นคติที่ดีต่องานดนตรี
1.3 ผูส้ มัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก ดังนี้
- ต้องมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่ องดนตรี ไทย หรื อขับร้องเพลงไทยได้
- ต้องมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่ องดนตรี สากล หรื อขับร้องเพลงสากลได้
1.4 ผูส้ มัครต้องไม่เป็ นโรคหรื อมีสภาพร่ างกายที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนเครื่ องดนตรี
2. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ ไทย,ศิลปะการละคร)
2.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
2.2 ผูส้ มัครต้องเป็ นผูต้ ้ งั ใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีทศั นะคติที่ดีต่องานศิลปะการแสดง
2.3 ผูส้ มัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก หรื อมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งดังไปนี้
- มี ทัก ษะพื้ น ฐานทางด้านการแสดงละคร เช่ น มี ค วามกล้าแสดงออก สามารถแสดงอารมณ์ หรื อ สวมบทบาท
เป็ นตัวละครต่าง ๆ ได้ รวมถึงการร้องเพลง เล่านิทาน หรื อ พูดสุนทรพจน์ต่อหน้าสาธารณชน
- มีความรู ้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ ไทย เช่น การแสดงพื้นเมือง 4 ภาค ราหรื อระบาชุดต่างๆ
- มีความรู ้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ สากล เช่น การเต้นพื้นเมืองตะวันตก บัลเล่ต์ (ที่ สามารถ
เรี ยนต่อบัลเล่ตข์ ้ นั สูงได้) แจ๊สดานต์ โมเดิร์น ดานซ์ หรื อการเต้นร่ วมสมัย
- มีความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ มีทกั ษะทางด้านศิ ลปะหรื อภาษา เช่น สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อการ
แสดงได้ อาทิ การออกแบบเครื่ องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการแต่งหน้า หรื อสามารถสร้างสรรค์งานอันเป็ นองค์ประกอบของ
การแสดงอื่นๆ ได้
3. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ , การออกแบบเครื่ องแต่ งกาย, การออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้ างสรรค์ และสาขาวิชาจิตรกรรม
3.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
3.2 ผูส้ มัครต้องเป็ นผูต้ ้ งั ใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา วิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ และมีทศั นคติที่ดีต่องานศิลปะ
3.3 ผูส้ มัครมีทกั ษะ ความรู ้ และความสามารถพื้นฐานทางด้านศิ ลปะ เช่น การวาดเส้น จิ ตรกรรม การจัดองค์ประกอบศิ ลป์
หรื อการออกแบบ เป็ นต้น
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ในระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
คณะครุศาสตร์
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครทุกแขนงวิชาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 2.50 ในระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
3. ผูส้ มัครควรมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู ้ และความสามารถที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก
4. ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเรี ยบร้อย สุขภาพร่ างกายแข็งแรง

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
1.1 ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต,สายศิลป์ -คานวณ,สายศิลป์ -ภาษา เท่านั้น
1.2 ผูส้ มัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
1.3 ผูส้ มัครมีทกั ษะ ความรู ้ และความสามารถพื้นฐานทางด้านศิลปะ และสถาปั ตยกรรม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารงานก่อสร้าง
1.1 ผู ้ส มัค รต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อเที ย บเท่ า ขึ้ นไป หรื อ ต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.2 ผูส้ มัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1. ผูส้ มัครทุกหลักสูตรต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ในระดับมัธยมตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการตลาด ต้องเป็ นผูศ้ ึ กษา
ในสายวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ หรื อสายศิลป์ คานวณเท่านั้น
วิทยาลัยนานาชาติ ศู นย์ การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2.00 ขึ้นไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่ อใหม่ ศู นย์ การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
1. ผูส้ มัครทุกหลักสูตรต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ในระดับมัธยมตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครควรมี คุณสมบัติ ทักษะ ความรู ้ และความสามารถที่ สอดคล้องกับวิชาเอกที่ เลื อก หรื อมี ความสามารถด้านใด
ด้านหนึ่ง เช่น ด้ านการสร้ างภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง การสร้ างสรรค์ และสื่ อดิจทิ ลั การออกแบบดิจทิ ลั และ การตลาดดิจทิ ลั
3. ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเรี ยบร้อย สุขภาพร่ างกายแข็งแรง
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศู นย์ การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ผูส้ มัครทุ กหลักสู ตรมี คุณสมบัติตามข้อกาหนดของหลักสู ตรและต้องไม่เป็ นโรคที่ เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชี พ
**ดูรายละเอียดที่ www.ahs.ssru.ac.th
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาสุขศึกษาและการส่ งเสริ มสุขภาพ
1.1 ผูส้ มัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิ ต
1.2 ผูส้ มัครต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่วทิ ยาลัยกาหนด
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก
แขวงวิชาการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
- สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริ มสุขภาพ
2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิ ต
2.2 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิ ต หรื อ สาย
ศิลป์ ภาษา
2.3 ผูส้ มัครต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่วทิ ยาลัยกาหนด
3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์**ใช้ คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
4. หลักสูตรการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ผูส้ มัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ คณิ ต
ผู้ทสี่ มัครเข้ าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
3.1 ผูส้ มัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิ ต
3.2 ผูส้ มัครต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่วทิ ยาลัยกาหนด
วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ศู นย์ การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
1. ผูส้ มัครทุ กหลักสู ตร ต้องมี เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่า และไม่เป็ นโรค
ที่เป็ นอุปสรรคทางการศึกษา
2. สาขาวิชา Logistics Management (International Program) เกรดเฉลี่ ยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2.50 ขึ้ นไป ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศู นย์ การศึกษาจังหวัดชลบุรี
ผูส้ มัครต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และต้องไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคทาง
การศึกษา
ศู นย์ การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ผูส้ มัครต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่นอ้ ยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และต้องไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรค
ทางการศึกษา
ศู นย์ การศึกษาจังหวัดระนอง
1. ผูส้ มัครต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่นอ้ ยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ า และต้องไม่เป็ นโรคที่ เป็ น
อุปสรรคทางการศึกษา
2. ผูส้ มัครที่เลือกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ ควรเป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรักงานบริ การ
ร่ างกายไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทาง

ตารางองค์ประกอบ ค่านา้ หน ักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขนต
ั้ า่ ในการร ับสม ัครค ัดเลือกน ักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาล ัยราชภ ัฏสวนสุน ันทา ภาคปกติ ระด ับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2562 (การร ับแบบ Admission)
รอบที่ 4
คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา/หลักสู ตรที่เปิ ด

รหัสคณะ/สาขา (11 หลัก)

จานวนรับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

หากเลือกกลุ่มสาระที่มีตัวเลือกคะแนน PAT
(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ที่เลือก

เกณฑ์ข้นั ตา่ (%) (ถ้ ามี)
O-NET
01

02

03

GAT
04

05

85

PAT
71

72

73

74

75

คณะครุ ศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

16601110804

9

7.1 ครุ ศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - รู ปแบบที่ 1

20

30

คณะครุ ศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

16601110904

9

7.1 ครุ ศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - รู ปแบบที่ 1

20

30

คณะครุ ศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

16601111004

9

7.1 ครุ ศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - รู ปแบบที่ 1

20

30

คณะครุ ศาสตร์

สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์

16601111104

9

7.1 ครุ ศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - รู ปแบบที่ 1

20

30

คณะครุ ศาสตร์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

16601111204

9

7.1 ครุ ศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - รู ปแบบที่ 1

20

30

คณะครุ ศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

16601111304

9

7.1 ครุ ศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - รู ปแบบที่ 1

20

30

คณะครุ ศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

16601111404

9

7.1 ครุ ศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - รู ปแบบที่ 1

20

30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

16602220204

14

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

16602220304

10

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

16602220504

5

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเคมี

16602220804

5

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม

16602220904

5

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์สารสนเทศ

16602221304

10

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

16602221404

5

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

16602221504

5

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาชี ววิทยา

16602222404

5

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาจุลชี ววิทยาอุตสาหกรรม

16602222504

10

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์

16602222604

5

10

10

30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

16602222804

10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

16602220104

14

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิ คการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

16602222904

5

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

16605250204

6

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

16605250304

5

4 สถาปั ตยกรรมศาสตร์

10

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชี วอนามัย

16605250504

5

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

16605251904

6

3 วิศวกรรมศาสตร์

15

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

16605252004

5

4 สถาปั ตยกรรมศาสตร์

10

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรอาคาร

16605252104

5

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

16605252404

5

4 สถาปั ตยกรรมศาสตร์

10

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิ กและมัลติมีเดีย

16605252504

6

4 สถาปั ตยกรรมศาสตร์

10

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์

16605253504

5

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

16605253604

10

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

16604240104

5

2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

10

10

30

20

30

40
15

20
40

10

30
40
40

76

77

78

79

80

81

82

83

ตารางองค์ประกอบ ค่านา้ หน ักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขนต
ั้ า่ ในการร ับสม ัครค ัดเลือกน ักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาล ัยราชภ ัฏสวนสุน ันทา ภาคปกติ ระด ับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2562 (การร ับแบบ Admission)
รอบที่ 4
คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา/หลักสู ตรที่เปิ ด

รหัสคณะ/สาขา (11 หลัก)

จานวนรับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

หากเลือกกลุ่มสาระที่มีตัวเลือกคะแนน PAT
(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ที่เลือก

เกณฑ์ข้นั ตา่ (%) (ถ้ ามี)
O-NET
01

02

03

GAT
04

05

85

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

16604340104

5

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

16604340204

8

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน

16604340304

8

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

16604340404

5

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

16604340504

8

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พกั

16604342304

14

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

16604344004

16

9.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

30

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ

16604344904

20

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการบริ หารงานตารวจ

16604345004

15

9.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

30

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนา
สังคม)

16604346204

5

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทาง
วัฒนธรรม)

16604346304

5

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

25

50

PAT
71

20

50

20

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

ตารางองค์ประกอบ ค่านา้ หน ักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขนต
ั้ า่ ในการร ับสม ัครค ัดเลือกน ักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาล ัยราชภ ัฏสวนสุน ันทา ภาคปกติ ระด ับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2562 (การร ับแบบ Admission)
รอบที่ 4
คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา/หลักสู ตรที่เปิ ด

รหัสคณะ/สาขา (11 หลัก)

จานวนรับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

หากเลือกกลุ่มสาระที่มีตัวเลือกคะแนน PAT
(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ที่เลือก

เกณฑ์ข้นั ตา่ (%) (ถ้ ามี)
O-NET
01

02

03

GAT
04

05

PAT

85

71

30

20

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

16604346404

10

9.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริ หารรัฐกิจ)

16604346504

10

9.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

30

20

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริ หารภาครัฐและเอกชน)

16604346604

10

9.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

30

20

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา)

16604346704

5

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

16604346804

5

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ ศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

16604346904

10

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

25

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ ศูนย์
การศึกษาจังหวัดระนอง

16604347004

10

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

25

50

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)

16603330104

5

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารองค์กร)

16603332104

10

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่ อสารการตลาด)

16603332204

10

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์)

16603332804

12

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

ตารางองค์ประกอบ ค่านา้ หน ักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขนต
ั้ า่ ในการร ับสม ัครค ัดเลือกน ักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาล ัยราชภ ัฏสวนสุน ันทา ภาคปกติ ระด ับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2562 (การร ับแบบ Admission)
รอบที่ 4
คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา/หลักสู ตรที่เปิ ด

รหัสคณะ/สาขา (11 หลัก)

จานวนรับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

หากเลือกกลุ่มสาระที่มีตัวเลือกคะแนน PAT
(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ที่เลือก

เกณฑ์ข้นั ตา่ (%) (ถ้ ามี)
O-NET
01

02

03

GAT
04

05

85

PAT
71

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่ อดิจิทลั )

16603332904

13

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)

16603731004

12

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)

16603731204

10

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การตลาด)

16603731304

16

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

16603731504

5

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16603732804

10

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ)

16603733604

5

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริ การ)

16603733704

8

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

16603733804

5

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบัญชี

16603830204

12

30

20

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาจิตรกรรม

16606660104

5

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

16606660604

6

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบเครื่ องแต่งกาย

16606660704

5

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาดนตรี

16606661104

8

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ ไทย)

16606661304

5

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)

16606661404

5

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

16606661504

5

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการตลาด

16609290104

10

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

16609347104

25

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

16609347204

10

50

72

73

74

75

76

PAT 6 วัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

10

40

PAT 6 วัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

10

40

PAT 6 วัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

10

40

PAT 6 วัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

10

40

PAT 6 วัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

10

40

PAT 6 วัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

10

40

PAT 6 วัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

10

40

10

10

9.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

30

20

9.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

30

20

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

16609732204

10

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

16609732304

10

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

16609733504

10

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

30

77

78

79

80

81

82

83

ตารางองค์ประกอบ ค่านา้ หน ักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขนต
ั้ า่ ในการร ับสม ัครค ัดเลือกน ักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาล ัยราชภ ัฏสวนสุน ันทา ภาคปกติ ระด ับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2562 (การร ับแบบ Admission)
รอบที่ 4
คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา/หลักสู ตรที่เปิ ด

รหัสคณะ/สาขา (11 หลัก)

จานวนรับ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

16609734904

10

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)

16609735004

10

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

หากเลือกกลุ่มสาระที่มีตัวเลือกคะแนน PAT
(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ที่เลือก

เกณฑ์ข้นั ตา่ (%) (ถ้ ามี)
O-NET
01

02

03

GAT
04

05

PAT

85

71

30

20

30

20

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ศูนย์การศึกษา
ศาลายา จังหวัดนครปฐม

16611344204

24

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ศูนย์
การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม

16611345204

10

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาการโรงแรม (การจัดการโรงแรม) (หลักสู ตรนานาชาติ)
ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม

16611345404

10

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาการโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร) (หลักสูตรนานาชาติ)
ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม

16611345504

10

9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1

50

16611731904

10

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

16611735204

6

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

16608732104

24

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

16608733904

24

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

16608734004

10

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

16608734204

10

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

16608734304

16

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

16608734404

10

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

16608735104

12

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

16608734504

10

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ศูนย์
การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจิทลั (หลักสูตรนานาชาติ) ศูนย์
การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัด
นครปฐม
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิ ชยนาวี) ศูนย์
การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ ง)
ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่ งสิ นค้า
ทางอากาศ) ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ศูนย์
การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจออนไลน์ ศูนย์
การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

50

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

16608734604

10

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

16608734704

10

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

30

20

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

16610252304

10

4 สถาปั ตยกรรมศาสตร์

10

72

73

74

40

75

76

77

78

79

80

81

82

83

ตารางองค์ประกอบ ค่านา้ หน ักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขนต
ั้ า่ ในการร ับสม ัครค ัดเลือกน ักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาล ัยราชภ ัฏสวนสุน ันทา ภาคปกติ ระด ับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2562 (การร ับแบบ Admission)
รอบที่ 4
คณะที่เปิ ด
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่ อใหม่
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่ อใหม่
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่ อใหม่
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่ อใหม่

สาขาวิชา/หลักสู ตรที่เปิ ด
สาขาวิชาการบริ หารงานก่อสร้าง
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์การศึกษา
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็ก) ศูนย์
การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพผูส้ ู งอายุ) ศูนย์
การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม)
ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์การศึกษา
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่ งเสริ มสุขภาพ ศูนย์
การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (หลักสู ตร
นานาชาติ) ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (ศิลปะการแสดงประยุกต์) (หลักสู ตร
นานาชาติ) ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่ อดิจิทลั (การออกแบบดิจิทลั )
(หลักสูตรนานาชาติ) ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่ อดิจิทลั (การตลาดดิจิทลั )
(หลักสูตรนานาชาติ) ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม

รหัสคณะ/สาขา (11 หลัก)

จานวนรับ

16610253704

10

16614221004

10

16614223704

10

16614223204

10

16614223304

10

16614223404

10

16614223504

10

16614223604

10

16614223904

10

16613930304

10

16613930404

10

16613930504

10

16613930604

10

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
2.1 วิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิ คการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
1.1 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิ คการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
1.1 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิ คการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
1.1 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิ คการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
1.1 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิ คการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
1.1 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิ คการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
1.1 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิ คการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
1.1 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิ คการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,
9.2.1 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , นิ เทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สังคมวิทยา,

หากเลือกกลุ่มสาระที่มีตัวเลือกคะแนน PAT
(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ที่เลือก

เกณฑ์ข้นั ตา่ (%) (ถ้ ามี)
O-NET
01

02

03

GAT
04

05

PAT

85

71

72

10

10

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

50
50
50
50
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